ARRANGEMENTEN
Wil je reserveren voor een groep van meer dan 30 personen of heb je een
speciaal verzoek? Ook voor het afhuren van een ruimte of het reserveren
buiten openingstijden. Neem dan contact met ons op via
info@thewallmoves.com

COMBINATIE ROCKING ROLLERZ & WILLY'S
Teamuitje vanaf 10 personen
- Ontvangst bij Willy’s met drankje
- Rolschaatsen bij Rocking Rollerz inclusief basisles.
- Onbeperkt bij Willy’s (bier, fris en wijn) 2 uur
- Borrelhapjes/bittergarnituur
Vanaf €29,50 per persoon

Vriendenuitje vanaf 10 personen
- Ontvangst bij Willy's met 1 ronde speciaalbier naar keuze + shotje
- Rolschaatsen bij Rocking Rollerz
- Afsluitdrankje bij Willy’s

Vanaf €17,- per persoon

Vriendinnenuitje (ook geschikt als vrijgezellenfeest)
- Ontvangst bij Willy's met een cocktail naar keuze
- Disco accessoires voor de groep Rolschaatsen
- Afsluitdrankje bij Willy’s
€20,- per persoon

ETEN & SKATEN
Eten en skaten
- Ontvangst bij Willy’s met 2 drankjes
- Hoofdgerecht naar keuze
- Koffie of thee
- Rolschaatsen
€24,50 per persoon

KINDERFEESTJES
Toegang + chips + ranja : €12,50
- De jarige mag gratis naar binnen
- Huur van skates
- Op de baan zolang als je wilt
- Onbeperkt ranja
- Feesthoedjes
- Zakje chips (paprika of naturel)

Patat met kipnuggets (6 stuks): €3,95
Wanneer u een slagroomtaart of patat met kipnuggets bij het
kinderfeestje wilt horen we dit graag van tevoren via de mail

FOOD & DRINKS ARRANGEMENTEN
DRANKAFKOOP ARRANGEMENT
Vanaf 25 personen
2 uur €15,3 uur €20,4 uur €24,5 uur €27,Vanaf 50 personen
2 uur €14,3 uur €19,4 uur €23,5 uur €26,Vanaf 100 personen
2 uur €13,3 uur €18,4 uur €22,5 uur €25,-

FOOD & DRINKS ARRANGEMENTEN
DRANK EN BORREL ARRANGEMENT
25 personen
2 uur €19,50
3 uur €24,50
4 uur €28,50
5 uur €31,50
50 personen
2 uur €18,50
3 uur €23,50
4 uur €27,50,5 uur €30,50
100 personen
2 uur €17,50
3 uur €22,50
4 uur €26,50
5 uur €29,50
Borrelhapjes:
- 1 ronde bittergarnituur
- 1 ronde koude hapjes
- Nootjes op tafel
- Olijven
€4,50 p.p.

FOOD & DRINKS ARRANGEMENTEN
DRANK EN DINER ARRANGEMENT
25 personen
2 uur €30,3 uur €35,4 uur €39,5 uur €42,50 personen
2 uur €28,3 uur €33,4 uur €37,5 uur €40,100 personen
2 uur €26,3 uur €31,4 uur €35,5 uur €38,-

Drank met diner DIY streetfoodbuffet
- Saté
- Hotdogs
- Hamburgers
- Friet & salade
€15,- p.p.

Groep van 25+ personen bij de rollerdisco = free drink
Afhuur rollerdisco Rocking Rollerz min. 40 personen €10,- p.p.
Afhuur Willy's minimale omzet €600,-

